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Lineke Maat (rechts) en haar collega’s zijn blij dat het vaccineren is begonnen. Inzet: Lineke Maat vaccineert een collega met het
BioNTech/Pfizer-vaccin. (eigen foto’s)

Lieneke Maat blij met vaccinatie
ASSEN - Lineke Maat werd
afgelopen vrijdag gevaccineerd
met het BioNTech/Pfizer-vaccin en ze is actief met het vaccineren van haar collega’s in
het Wilhelmina Ziekenhuis
Assen (WZA). ,,Er heerst een
blij gevoel in het ziekenhuis”,
laat de verpleegkundige uit
Rolde weten.
De eerste WZA-medewerker werd
vorige week woensdag om 15.00
uur ingeënt, op dezelfde dag dat
het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland van start ging.
,,Het werd zondagavond bekend
dat er gevaccineerd kon worden
en dat we eerder aan de beurt
waren. Heel veel appjes later werd
het geregeld dat er woensdag al
een club mensen stond te vaccineren. Dat het zo snel en soepel verliep, daar was ik best wel trots
op”, aldus Lineke Maat.
De dagen daarna ging men in het
ziekenhuis door met vaccineren.
Per uur kunnen ongeveer 20 mensen geprikt worden. Lineke Maat
is vrijdag aan het eind van de
middag druk bezig met het prikken van haar collega’s. Er heerst
een uitgelaten stemming. ,,Eerst
krijgen de medewerkers van de
Intensive Care (IC), de Spoedeisende Hulp (SEH) en de coronaafdeling de vaccinatie aangeboden. Er zullen 298 medewerkers
gevaccineerd worden en 227
ambulancemedewerkers. Zij vallen in de eerste schil ten behoeve

van de primaire zorg. De vaccinatie gaat volgens een strak protocol”, vertelt Maat die zelf ook een
blij gevoel had toen de spuit vrijdag in haar bovenarm ging. ,,Ik
ben niet eens blij voor mezelf,
maar vooral dat we andere mensen een betere bescherming kunnen bieden. Je merkt het hier aan
de sfeer in het ziekenhuis. Het is
een eerste stap naar het licht aan
het eind van de tunnel. Een eerste
stap in de richting van groepsimmuniteit, want dat is natuurlijk
het uiteindelijke doel.”
De vaccinatiebereidheid in het
WZA is groot. ,,Hoogstwaarschijnlijk zal 89 procent van de medewerkers zich laten inenten. Sommigen doen het niet uit geloofsovertuiging en anderen hebben
hun twijfels over mogelijke bijwerkingen. Binnen het ziekenhuis
zijn Webinars geweest waarin de
voor- en nadelen op een rijtje zijn
gezet. Het was bedoeld om iedereen zoveel mogelijk informatie te
geven, zodat iedereen weloverwogen keuzes kan maken. Het blijft
uiteindelijk altijd een eigen
keuze. Er is bij sommigen angst
voor de snelheid waarmee dit vaccin op de markt is gekomen, maar
het SARS-vaccin is als basis genomen en daar wordt al 20 jaar aan
gewerkt. De basis was er al en er
wordt nu veel tijd en geld ingestopt. Dus ik denk dat het veilig is.
En als ik kijk naar de bijwerkingen tot nu toe, zijn er alleen maar
mensen geweest die over een
zware of stijve arm hebben
geklaagd, maar dat heeft niets

met het vaccin te maken, maar
meer over de manier van prikken.”
Lineke Maat vaccineert haar collega’s, maar werkt ook als ‘buddy’
op de Spoedeisende Hulp. ,,Op de
SEH worden de patiënten opgevangen en behandeld. De collega’s
op de kamers waar de patiënten
worden behandeld zijn geheel
ingepakt met beschermende kleding. De buddy assisteert bijvoorbeeld met het aannemen van kweken en stuurt die naar het laboratorium. De buddy komt niet op de
kamer, maar neemt spullen aan en
zorgt dat die op de goede plek
terechtkomen en voorziet de collega’s ook van materialen”, aldus
Maat die normaal op de operatiekamer (OK) werkt. ,,Op de OK’s is
het rustig. Van de zes OK’s zijn er
nu maar twee in gebruik. Medewerkers worden op andere manieren ingezet. De inzet heeft met
bevoegdheden te maken. Niet
iedereen mag alles doen. De werkdruk op de IC’s, de SEH en de
COVID-afdeling is hoog, omdat
veel mensen met deze bevoegdheden uitvallen door bijvoorbeeld
besmetting met het coronavirus of
dat ze in quarantaine moeten of
dat ze tegen een burn-out oplopen.
Er zijn onvoldoende gekwalificeerde medewerkers om dit op te
vangen. De werkdruk is daardoor
op deze afdelingen erg hoog. Het
gevreesde ‘zwarte scenario’ is niet
bereikt, maar dat had niet veel
gescheeld. Gelukkig lijken de
positieve gevallen die in het zie-

kenhuis terechtkomen af te
nemen. Maar we zijn er nog lang
niet. We moeten afwachten wat
het gemuteerde virus uit Engeland doet. Hopelijk verspreidt dit
zich in Nederland niet zo snel,
want anders kan het nog weleens
heel moeilijk worden. Hopelijk
slaat het vaccin voldoende aan en
komt er een eind aan de pandemie.”
Maat gaat daarom door met het
vaccineren van haar collega’s.
,,Een voordeeltje is dat we zes vaccins uit een ampul kunnen halen
en dat is meer dan de verwachte
vijf vaccins uit één ampul. Dan
kunnen we meer mensen vaccineren. En dan kunnen we door met
de andere schillen binnen de zorg.
Het probleem is de levering van
de vaccins. We hebben al wat
ampullen af moeten staan aan
andere ziekenhuizen, omdat die
niet voldoende hadden gekregen.
Maar gelukkig zijn we begonnen
en komt er hopelijk snel een eind
aan deze crisis.”

AA EN HUNZE - De gemeente
Aa en Hunze heeft deze week een
gesprek met een specialistisch
bureau over een onderzoek naar
het mogelijke hunebed in Gasselte. Amateurarcheoloog Lammert
Hingstman uit Bronneger is van
mening dat er achter dorpshuis
De Trefkoel een groot hunebed en
een oude nederzetting is te vinden. De Gemeente Aa en Hunze
liet Alsema BV uit Zuidlaren met
een grondradar op het terrein
bodemonderzoek doen. De onderzoekers stuitten op sporen in de
bodem waarna de gemeente een
vervolgonderzoek instelde. De
eerste gesprekken vinden deze
week plaats. ,,Het gaat om een
verkennend gesprek”, zegt woordvoerder Willard Bouwmeester van
de gemeente. ,,Ook Lammert
Hingstman is hiervoor uitgenodigd. Of het onderzoek een vervolg krijgt zal in de komende
weken duidelijk worden.” De
beweringen van Hingstman worden door verschillende archeologen tegengesproken.
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Janneke van Gerwen met haar hond Tinus die voor
de dood weggehaald werd, nadat hij een mondkapje
had ingeslikt. (foto: Van Oost Media)

Mondkapje wordt hondje
Tinus bijna fataal
ROLDE – Hondje Tinus van de familie Van Gerwen
loopt inmiddels weer zijn rondjes door Rolde. Maar
daar leek het in het begin van het jaar niet op, toen
hing zijn leven aan een zijden draadje.
De familie van Gerwen liet Tinus op nieuwsjaardag, net als
op ander dagen uit. Tinus liep al snuffelend rond en op een
gegeven moment zag ik dat hij iets in zijn bek had. Ik kon
nog net zien dat het om een mondkapje ging. Het lukt mij
niet meer om het van hem af te pakken”, vertelt Janneke
van Gerwen die aangeeft dat haar hond wel vaker wat pakt
en meestal kan het wel onderschept worden.
Eerst was er niets aan de hond te merken. ,,De volgende
dag ging hij gras eten en braken. Het ging niet goed met
hem. Op een gegeven moment ging het niet goed meer en
hebben we de dierenarts gebeld. Die dacht aan een verstopping en gaf aan dat het beste was om Tinus te opereren. Zaten we zaterdagavond om 22.00 uur bij de dierenarts en moest Tinus onder het mes. De dierenarts heeft
eerst de darm opengelegd en kwam daar een stukje touw
tegen. Het lukt hem niet om het eruit te trekken en daarom besloot hij ook de maag te openen. Op deze manier kon
het hele mondkapje verwijderd worden. De dierenarts gaf
aan wanneer het touwtje, als deze in de darm was blijven
zitten, dat het niet goed met de hond af zou lopen. Het
touwtje zal verharden en gaan bewegen, waardoor er een
zagende beweging zou ontstaan en op die manier zou de
darm beschadigd raken met een fatale afloop.”
De familie Van Gerwen mocht het hondje midden in de
nacht weer ophalen en sindsdien is Tinus aan het revalideren. ,,Het gaat nu al een stuk beter met hem. We kunnen al
weer met hem wandelen, maar hij is nog niet helemaal de
oude. De dierenarts heeft gezegd dat de eerste twee weken
cruciaal zijn. Dus we houden hem nog goed in de gaten”,
zegt Van Gerwen.
Tijdens het uitlaten speurt de familie ook de straat af naar
mondkapjes. ,,Tinus moet niet weer een mondkapje te pakken krijgen. We nemen nu extra afvalzakjes mee om verloren of weggooide mondkapjes op te ruimen. Volgens de
kinderen kun je de mondkapjes veilig met een stok oppakken en dan in een afvalzak doen. Je kunt een mondkapje
natuurlijk ook met een plastic zakje, net als een hondendrol oppakken. Ik hoop dat meer mensen dat gaan doen.
Niet iedereen gooit de mondkapjes bewust weg, maar we
moeten deze dingen niet op straat en in de natuur hebben.
Ze zijn erg schadelijk voor dieren. Dat hebben we met
Tinus wel vernomen.” Janneke van Gerwen heeft van de
dierenarts ook een tip meegekregen. ,,Als je in de gaten
hebt dat je hond iets heeft ingeslikt, laat hem er niet mee
rondlopen, maar ga naar de dierenarts. Deze heeft de middelen om een hond te laten braken. Dit kan een eventuele
operatie voorkomen.”
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Veel kerkdiensten gaan tijdens
deze harde lockdown niet door.
Sommige diensten worden uitgezonden of opgenomen. Informatie
hiervoor is verkrijgbaar bij de
eigen gemeente.
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Daoud Rahimi Gym
naar Grolloërstraat

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Giete
n/ Gasselte/Rolde: raadpleeg
centrale dokterspost Assen, tel.
0900-1120112.
TANDARTSEN
Gieten/Gasselte/Rolde:
G. Ilisevic (Gasselte). tel. 09001012345.
Annen:
Tandartspraktijk M. Venema.
(Zuidlaren) tel. 050-4092085.
APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van
8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur.
Voor spoedgevallen buiten opening: Wilhelmina Apotheek
Assen (0592-302324).
POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente Aa en Hunze: Eexterweg 33,
9461 BB Gieten, tel. 0900-8844.
E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl. Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur,
woensdag en donderdag van
9.00 tot 13.00 uur. Vrijdag
gesloten. Ook is het mogelijk
via internet (www.politie.nl)
aangifte te doen van eenvoudige zaken.

Leerlingen blijven
ook langer thuis
Sportschoolhouder Daoud Rahimi voor zijn nieuwe sportschool
aan de Grolloërstraat in Rolde.
ROLDE - Doaud Rahimi was al
geruime tijd bezig om in Rolde
een ruimer pand te vinden voor
zijn sportschool en het is hem
eindelijk gelukt.
,,Het pand aan de Burgemeester
Reijndersstraat 21b voldeed niet
meer aan mijn wensen en de wensen van de sporters en leden. De
ruim vijf gezellige jaren daar zijn
voorbij gevlogen. Het pand werd
echter te klein en nu met de huidige coronamaatregelen was het
op anderhalve meter sporten best
een uitdaging”, vertelt Daoud
Rahimi die met zijn sportschool
verhuist naar Grolloërstraat 46 in

Rolde. ,,Ik maak daar drie zalen,
waaronder een danszaal, een dojo
en een spinningzaal met een grote
fitnessruimte. Er is natuurlijk ook
gelegenheid om even gezellig te
zitten en een lekker bakje koffie
of thee te nemen. Onder begeleiding of zelfstandige training zal
men hier de sportdoelen goed
kunnen behalen. We zijn nu nog
erg druk met een behoorlijke verbouwing van het pand, maar men
kan natuurlijk al langskomen om
een blik te werpen in het pand.”
Meer informatie is verkrijgbaar
via Facebook of via de mail;
info@daoudrahimigym.nl.

GIETEN - Het kabinet heeft
besloten dat de lockdown met
drie weken wordt verlengd.
Dat betekent dat de maatregelen nog vier weken duren. Voor
de ondernemers komt een
extra steunpakket beschikbaar. Het betekent dat het
voortgezet onderwijs nog vier
weken gesloten blijft en dat de
leerlingen thuis hun lessen
moeten blijven volgen.
Het Dr. Nassaucollege in Gieten is
vorige week na de kerstvakantie
begonnen met de online lessen.
,,Het geldt niet voor alle leerlingen. De leerlingen van Mavo 4 die
dit jaar examen doen zijn gewoon
op school. En we vangen 16 leer-

lingen op die het thuis lastig hebben om daar onderwijs te volgen.
En de praktijklessen van de
VMBO gaan ook door. De rest van
de lessen vinden online plaats”,
zegt vestigingsmanager Irma
Veenhuizen. ,,We hebben net een
weekje gedraaid. We proberen de
stof zo goed mogelijk over te brengen, maar fysiek lesgeven is
natuurlijk wel beter. We werken al
een tijdje met een digitaal platform, dus het is niet allemaal
nieuw. De leerlingen reageren er
verdeeld op. De ene groep leerlingen vindt het heerlijk om thuis les
te krijgen, omdat ze zich daar
beter kunnen concentreren. De
andere groep heeft liever direct
contact met de docent.”
Dat directe contact moet nu juist
voorkomen worden. De Algemene
Onderwijsbond maakte bekend
dat er angst leeft onder de docenten om fysiek les te geven in verband met mogelijke besmetting
met het coronavirus. Helemaal nu
de Britse variant erg besmettelijk
schijn te zijn. Volgens Veenhuizen
is dat risico altijd aanwezig, maar
valt de angst bij de docenten op
haar school nog mee. ,,Tijdens de
gehele periode zijn er bij ons drie
leerlingen en één docent positief
getest. Dat is gelukkig niet heel
veel. Maar het risico van besmetting blijft natuurlijk aanwezig.
Het is wel te hopen dat het niet te
lang meer gaat duren. De leerlingen missen vooral de sociale contacten en die zijn natuurlijk ook
erg belangrijk in deze periode van
hun leven.”
Een ander probleem waar Veenhuizen zich zorgen over maakt is
de schoolkeuze die leerlingen van
Groep 8 van de basisscholen binnenkort moeten maken. ,,De open
dagen vinden in deze periode
altijd plaats. De leerlingen kunnen de scholen niet bezoeken en
moeten hun informatie online
halen. Dat is natuurlijk heel
anders dan wanner je de school,
waar je eventueel naar toe wilt,
kunt bezoeken. Het wordt afwachten hoe dit gaat lopen.”
Het kabinet is er nog niet uit hoe
lang de basisscholen nog dicht
blijven en wil kijken of dit korter
kan dan drie weken. Dat hangt af
van nader onderzoek naar de
mogelijke gevolgen van de Britse
variant van het coronavirus voor
leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dát de basisscholen na 18
januari dicht blijven, lijkt dus wel
zeker. Alleen is nog niet duidelijk
hoelang precies. Mogelijk wordt
dat de komende week bekend.
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Nostalgie in winkel van De Maolderij in Anloo
ANLOO - De winkel van De
Maolderij in Anloo is sinds
begin van dit jaar uitgebreid
met het ouderwetse interieur
van de voormalige grutterswinkel van Piet en Geesje Boerema in Annen. We zijn van
mening dat de nostalgie van de
Grutterswinkel en de bijbehorende ouderwetse spullen
nooit verloren mag gaan nu de
voormalige winkel aan de
Zuidlaarderweg verkocht is”
zegt Erwin Bos van ABZ Anloo.
,,Vele voetstappen zijn gezet in de
winkel van Piet en Geesje of in de
rijdende winkel van Piet. Een
begrip in de omliggende dorpen

wat voor vele herinneringen zorgt.
We hopen dat we met de ouderwetse nieuwe inrichting van De
Moalderij weer voor mooie herinneringen mogen zorgen.”
Het assortiment van De Moalderij
is volgen Bos behoorlijk uitgebreid met de komst van de grutterskast en toonbank. ,,We hebben
in de winkel nu ook ouderwets
snoepgoed zoals Massee, stroopsoldaatjes, pepermunt, maar ook
schepsnoep van weleer in ouderwetse puntzakken. Daarnaast hebben we biologische kruiden, echte
pindakaas in verschillende smaken, siroop, sauzen en heerlijke
soepen van ons private label De
Lockerij. Diverse groenten, aardappelen, appels en verse scharrel-

eieren. Maar ook is er vers brood
en zuivel te verkrijgen.”
Klanten kunnen via bestellijsten
(ook voor de reguliere broodbestelling) hun wensen kenbaar
maken, waarna op de woensdag en
vrijdag het klaar staat in de winkel. ,,Uiteraard zijn onze vleesproducten, de droge worst, de jam en
honing en heel veel ander lekkers
en moois standaard te verkrijgen”, aldus Bos.
De Maolderij is gevestigd aan de
Annerweg 35 in Anloo. De openingstijden zijn van woensdag tot
en met vrijdag van 11.00 uur tot
17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. Meer informatie is te
vinden op de vernieuwde website:
www.abz-anloo.nl.

De winkel van De Maolderij in Anloo is sinds begin van dit jaar
uitgebreid met het ouderwetse interieur van de voormalige grutterswinkel van Piet en Geesje Boerema in Annen. (eigen foto)
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‘Onbedoelde vangst van bevers
nooit 100 procent uit te sluiten’
ZUIDLAREN - Waterschap
Hunze en Aa’s doet er alles
aan om te voorkomen dat
bevers klem komen te zitten in muskusrattenvallen,
maar kan een dergelijke
onbedoelde bijvangst niet
voor de volle 100 procent
uitsluiten. Dat stelt het
waterschap in een verklaring nu het Openbaar
Ministerie hoger beroep
heeft aangetekend tegen
een uitspraak van de rechter dat het waterschap
inderdaad aan alle richtlijnen voldoet.
Eind 2019 is een bever klem
komen te zitten in een muskusrattenklem in het Zuidlaardermeergebied tussen Zuidlaren en
Onnen. Vervolgens hebben buitengewone opsporingsambtenaren

van Staatsbosbeheer en Stichting
Het Groninger Landschap onderzoek gedaan naar de plaatsing van
muskusrattenklemmen in het
gebied. Dit heeft ertoe geleid dat
waterschap Hunze en Aa’s, verantwoordelijk voor de plaatsing van
de klemmen, is gedagvaard door
de officier van justitie. Die is van
mening dat het waterschap onvoldoende maatregelen heeft genomen om het risico op de ongewenste vangst van bevers te ondervangen. Het waterschap spreekt
dit tegen. Woordvoerder Arjan
Heugens: ,,Waterschappen hebben een wettelijke taak om muskusratten en beverratten te
bestrijden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende vangmiddelen, waaronder klemmen.
Daarbij is er een risico dat andere
dieren dan muskusratten of beverratten onbedoeld in een dergelijke klem gevangen worden. Dit
wordt ook wel bijvangst genoemd.
In de uitoefening van onze taak
om muskusratten en beverratten

Een bever in het Drentsche Aa-gebied tussen Annen en Eexterzandvoort. (foto Normen Vink)

te vangen, zijn we erop gericht om
de risico’s op bijvangst van andere
dieren, zoals bijvoorbeeld een
bever, te voorkomen. We hebben
bestreden dat er sprake zou kunnen zijn van het opzettelijk vangen van bevers, zoals staat vermeld in de dagvaarding. Sinds
2011 hebben we meer dan 63.000
klemmen gezet. Bijvangst van een
bever in onze klemmen of andere
vangmiddelen was tot dusverre
niet voorgekomen. Wat ons betreft
toont dit aan dat we er goed in slagen de onbedoelde vangst van een
bever te voorkomen.”
In december werd waterschap
Hunze en Aa’s vrijgesproken van
de tenlastelegging: het opzettelijk
doden en/of vangen van bevers
door de wijze waarop het waterschap muskus- en beverratten
bestrijdt. Volgens de rechter voldoet het waterschap aan de richtlijnen voor muskusrattenbeheer
in gebieden waar bevers zich kunnen ophouden. Het Openbaar
Ministerie heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld.
Het OM is van mening dat het
waterschap gebruikmaakt van
onbeschermde klemmen waarin
bevers kunnen worden gevangen
en die niet zouden zijn toegestaan.
Muskus- en beverratten zijn dieren die veel schade toebrengen
aan oevers en waterwerken. Daarnaast zorgt het gegraaf van een
muskusrat voor schade door verzakkingen. Dit is een risico voor
de stabiliteit van dijken en oevers
en daarmee een risico voor de
waterveiligheid. Worden muskusen beverratten niet bestreden, dan
nemen hun aantallen snel en fors
toe. Dat geldt uiteraard ook voor
de schade die zij veroorzaken.
Daarom worden muskus- en beverratten door de waterschappen bestreden. ,,De leefomgeving van een
muskus- of beverrat overlapt nu
eenmaal met die van andere dieren”, aldus Arjan Heugens. ,,Dit
maakt dat bijvangst nooit voor de
volle 100 procent is uit te sluiten.”

IMG wijst veel aanvragen
Waardedalingsregeling af
AA EN HUNZE - Het Instituut
Mijnbouwschade Groningen
(IMG) heeft inmiddels ruim
60.000 aanvragen voor de Waardedalingsregeling ontvangen.
Men heeft meer dan 8.000 aanvragen afgewezen. In Aa den
Hunze is nog geen enkel bedrag
uitgekeerd in verband met
waardedaling. Wel is er meer
dan 2 miljoen uitgekeerd aan
fysiek schade aan een woning.
Op 1 januari wordt de Waardedalingsregeling opengesteld voor
eigenaren van woningen in de
gemeenten Westerkwartier, Delfzijl, Midden-Groningen, Oldambt
en Aa en Hunze. Inwoners in die
gemeenten krijgen vaak geen vergoeding van waardedaling als ze
een huis kochten ná 16 augustus
2012. Bij 79 procent van de afgewezen aanvragen gaat het sowieso
om mensen die het huis in bezit
kregen na deze datum. En in veel
van de postcodes in gemeenten
waar de Waardedalingsregeling
per 1 januari open wordt gesteld,
speelt dit alles nog sterker. In de
gemeenten Westerkwartier, Aa en
Hunze en Oldambt leidt het doen
van een aanvraag hoe dan ook tot
een afwijzing als het huis is
gekocht ná 16 augustus 2012. In
grote delen van de gemeenten
Delfzijl en Midden-Groningen is

dit eveneens het geval.
De vergoeding van waardedaling
wordt onder meer berekend op
basis van het imago-effect. De
onderzoekers van de methode van
Atlas voor gemeenten, die het
IMG hanteert voor het berekenen
van de vergoeding voor waardedaling, stelden vast dat alle circa
95.000 woningen in het waardedalingsgebied in ieder geval 2,7 procent minder waard zijn geworden
of minder hard in waarde zijn
gestegen. Dat blijkt uit een grootschalige analyse van ruim 45.000
verkoopprijzen van woningen binnen en buiten Groningen. De verklaring daarvoor is dat potentiële
kopers sinds de grote beving bij
Huizinge op 16 augustus 2012 het
gedoe, de onzekerheid en onveiligheid door de bevingen meewogen
in het bod dat ze deden op een
huis. Vanzelfsprekend is dat niet
altijd bewust gebeurd, maar het
heeft als geheel de verkoopprijzen
beïnvloed. Wie een huis kocht in
die periode, heeft daar dus minder voor betaald dan het geval zou
zijn als er geen bevingen waren
geweest. Wie het huis verkocht,
had het nadeel. Verkopers komen
dus wel voor vergoeding van dit
imago-effect in aanmerking.
Geen van de kopers van de woningen komt daarmee dus in aanmerking voor vergoeding van het
imago-effect. Maar dat wil niet

zeggen dat kopers nooit een vergoeding krijgen. In een deel van
het waardedalingsgebied is, volgens het IMG, de waardedaling
nog eens extra beïnvloed door de
kracht van de bevingen op de plek
waar een huis staat. Er wordt 0,92
procent extra waardedaling vergoed per beving, mits bij die
beving de trillingssterkte in die
postcode een drempelwaarde
overschreed. Bij een aanvraag
voor een gekocht huis berekent
het IMG dan in hoeverre die extra
waardedaling door deze bevingen
ná de aankoopdatum plaatsvond.
Verreweg de grootste groep (79
procent) wordt dus afgewezen vanwege de aankoopdatum die na 16
augustus 2012 is gelegen. Daarnaast volgen er ook afwijzingen
(7,2 procent) omdat er sprake is
van een aanstaande of reeds uitgevoerde sloop en nieuwbouw van
een woning. Bij 8,5 procent volgt
een afwijzing omdat eerder al via
de waarderegeling van de NAM
een vergoeding voor waardedaling
is verkregen. Bij sloop en nieuwbouw is sprake van vergoeding in
de vorm van een nieuw huis dat
veelal meer waard wordt (of is),
dan de waardedaling is geweest.
In geval van een eerdere vergoeding vanuit de waarderegeling van
de NAM is het bij wet niet toegestaan dat het IMG ook een vergoeding toekent.

De jonge ree die op gruwelijke wijze aan zijn einde kwam door
het toedoen van loslopende honden (eigen foto)

Jonge ree overlijdt na
aanval door honden
SPIJKERBOOR - Een jonge ree
is woensdagmiddag op het
Hunzedijkje bij het Annermoeras op gruwelijke wijze aan zijn
einde gekomen. Het bokkalfje
is hoogstwaarschijnlijk achternagezeten door honden en
raakte daarna in alle paniek
verstrikt in het schapengaas.
Volgens valwildbeheerder Cok de
Heer is het al de vierde keer in
enkele maanden tijd dat in NoordDrenthe een ree overlijdt na te
zijn opgejaagd door loslopende
honden. ,,De ree loopt zich dan te
pletter tegen hekwerk of gaas, of
eindigt als verkeersslachtoffer.”
Het bokkalfje dat De Heer woensdag bij het Annermoeras aantrof,
was ingesnoerd in het schapengaas en vertoonde bijtwonden.
,,Het dier was nog een beetje

warm en moet op een vreselijke
manier aan zijn einde gekomen
zijn. Normaal loopt een ree zich
niet op dergelijke wijze vast in
schapengaas. Gezien de bijtwonden moet de ree - door honden
achternagezeten - in het gaas
gerend zijn, vast zijn komen te zitten en vervolgens door honden
zijn doodgebeten.”
De Heer doet nogmaals een
beroep op hondenbezitters om
hun viervoeters in de natuur aangelijnd te houden. ,,En ik doe ook
een beroep op onze handhavers
om niet weg te kijken of deze misstanden door de vingers te zien.”
Wie een gewonde of dode ree aantreft - hetzij door een aanval van
honden, hetzij door een aanrijding
- kan contact opnemen met het
valwildbeheer via telefoonnummer 06-19240555.
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Zeven overlijdens te
betreuren in Dekelhem
GIETEN - De afgelopen week
zijn er buiten de twee COVIDunits in woonzorgcentrum
Dekelhem in Gieten geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. ,,Helaas betreuren we
op dit moment het overlijden
van zeven van onze bewoners
en is de situatie van enkele
bewoners nog zorgelijk. Onze
bewoners zijn kwetsbaar en het
is onvoorspelbaar hoe het virus
zich bij hen ontwikkelt. We
leven mee met hen en hun
naasten”, laat communicatiemedewerker Eline Wagteveld
van Icare weten.
In Dekelhem wonen 85 mensen.
De eerste besmettingen werden
tegen de kerstdagen geconstateerd. Het aantal positieve gevallen liep vorige week op tot 57. 30
bewoners raakten besmet. Zij
woonden verdeeld over twee afdelingen. De afdelingen zijn ingericht als COVID-unit. Eén besmette bewoner woonde zelfstandig in
een appartement van het zorgcentrum. Meer dan de helft van deze
31 bewoners is klachtenvrij.
Van het personeel werden 26
medewerkers positief getest. De
meeste medewerkers hebben
milde klachten en een groot deel
van hen is na een quarantaineperiode weer aan het werk. ,,We zijn
blij dat op dit moment de meeste
medewerkers weer aan het werk
zijn of gaan. Belangrijk ook voor
onze bewoners om de vertrouwde
gezichten weer terug te zien. De
afgelopen weken hebben we een
groot beroep kunnen doen op col-

lega’s uit de andere Icare-huizen
en op collega’s uit de wijkverpleging. Dankzij hen is de continuïteit van de zorg geen enkel
moment in het geding geweest.
Daar zijn we hen erg dankbaar
voor”, aldus Wagteveld die aangeeft dat ondanks de crisissituatie
in het verpleeghuis bezoek wel is
toegestaan. ,,Dat geldt voor de
overige afdelingen, maar ook voor
de
COVID-afdelingen.
Wel
beperkt en niet meer dan één persoon per keer. Het is belangrijk
dat onze bewoners in deze moeilijke periode vertrouwde gezichten
zien van familie of bekenden.”
In Drenthe is de GGD maandag
begonnen met het vaccineren van
zorgmedewerkers die werkzaam
in verpleeghuizen. ,,Onze medewerkers van Dekelhem hebben
vorige week ook een uitnodiging
hiervoor ontvangen. We zijn blij
met deze eerste stap op weg naar
de situatie van voor corona, ook al
zal dit echt nog even duren voordat het zo ver is.”
Icare werkt op dit moment aan het
voorbereiden van het vaccineren
van de bewoners. ,,We hopen dat
er snel voldoende vaccins beschikbaar komen en dat bewoners zich
vrijwillig willen laten inenten,
zodat we een verdrietige situatie
zoals de afgelopen weken in
Dekelhem nooit weer mee hoeven
te maken”, aldus Wagteveld.
,,Voorlopig blijven alle beschermende maatregelen in Dekelhem
nog van kracht. Hier houden we
ons strikt aan. We richten ons ook
de komende tijd nog volledig op
het voorkomen van de verspreiding van het virus en het herstel
van onze bewoners.”

Schrijver Eite
Brink overleden

De test- en vaccinatiestraat van de GGD Drenthe op het TT Circuit in Assen. (eigen foto)

Eerste zorgmedewerkers
gevaccineerd in Drenthe
ASSEN - De GGD Drenthe is
maandag op het TT Circuit in
Assen begonnen met het vaccineren van zorgpersoneel.
Medewerkers van verpleeg- en
verzorgingshuizen
kunnen
daar een prik krijgen die ze
beschermt tegen het coronavirus.
De eerste prik werd om 09.00 uur
gezet. Drenthe is één van de drie
regio's waar maandag is begonnen
met het vaccineren van zorgmedewerkers. De andere GGD-regio’s
volgen later. Er is veel belangstelling voor vaccinaties bij deze
groep. De GGD Drenthe zit dan
ook voor de eerste paar weken vol.
Dit komt omdat de organisatie
afhankelijk is van de beschikbaarheid en landelijke verdeling van
de vaccins.
Er werden maandag 250 mensen
gevaccineerd. Dit wordt opgevoerd naar 300 mensen per dag,
en dat zeven dagen in de week. In
het begin worden mensen die in

verpleeghuizen en in kleinschalige woonvoorzieningen werken
gevaccineerd. Ze kunnen hier de
komende drie weken terecht en
daarna nog een keer voor de tweede vaccinatie.
Andere zorgmedewerkers moeten
volgens de landelijke richtlijnen
dus nog even geduld hebben tot
het moment dat er weer voldoende vaccins zijn. De medewerkers
krijgen dan via hun werkgever
een uitnodiging om zich in te
schrijven.
De GGD Drenthe ontvangt regelmatig vragen van mensen die niet
tot de eerste doelgroep behoren,
maar toch graag snel gevaccineerd
willen worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld mantelzorgers. Deze en ook andere doelgroepen kunnen nog niet worden
ingepland. De keuze voor de volgorde waarin groepen mensen in
aanmerking komen voor vaccinatie, wordt gemaakt door de Rijksoverheid.

Van Dijk voorzitter RvT
van ZorgpleinNoord

Tweede serie 1,5 Meter
Sessies bij Nijend24
ANDEREN - Nijend24 zal ook
tijdens de tweede lockdown het
podium van de theaterboerderij openstellen voor artiesten.
De optredens worden live
gestreamd op Facebook, Youtube en de website van Nijend24.
Deze livestreams gaan door het
leven onder de naam 1,5 Meter
Sessies, met een knipoog naar
de bekende 2 Meter Sessies
van Jan Douwe Kroeske.
Nijend24 heeft tijdens de eerste
lockdown achttien 1,5 Meter Sessies
verzorgd, met onder andere Tim
Akkerman, Judy Blank, RJ Stips,
Maarten Peters, Yorrick van Norden, Stephanie Struijk, Hannah
Mea. ,,We hebben alle techniek in
huis om perfecte beeld- en
geluidsopnames
te
maken
gebruikmakend van professioneel

studiolicht, geluids- en videoapparatuur”, zegt Raph Bode. ,,We
vragen de kijkers om vrijwillig
een kleine bijdrage te doen via
een betaallink. Gelukkig doneert
ons publiek ruimhartig waardoor
het ook voor de artiesten aantrekkelijk is om bij ons op te treden.
We hanteren geen verdeling, maar
100 procent van de donaties gaat
rechtstreeks naar de artiesten. Wij
organiseren dit allemaal belangeloos.”
De start van de twee reeks is op 19
januari met de Groninger troebadoer Jan Henk de Groot. ,,Verder
kunnen we al bekend maken dat
Dési Ducrot, Bertolf en Lea Kliphuis hebben toegezegd om een 1,5
Meter Sessie te komen verzorgen.
Meer namen en data volgen spoedig.”
Meer informatie is te vinden op
nijend24.nl.

AA EN HUNZE - Jouke van
Dijk is 1 januari aangetreden
als voorzitter van de raad van
toezicht bij ZorgpleinNoord.
Hij volgt Johan Brongers op,
die naast zijn functie van voorzitter van de raad van bestuur
bij Stichting Welzijnsgroep Tinten sinds 2010 onderdeel van
de raad van toezicht van ZorgpleinNoord was, waarvan de
laatste vier jaar als voorzitter.
Van Dijk is hoogleraar Regionale
Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische
Geografie aan de Faculteit der
Ruimtelijke Wetenschappen van
de Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds 2018 is hij bovendien voorzitter van de Sociaal Economische
Raad (SER) Noord-Nederland.
Van Dijk bekleedt verscheidene
andere functies: Hij is onder meer
lid van de adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen &
Trendbureau Drenthe en lid van
de werkgroep stakeholdersov
erleg Scholingsalliantie Noord.
Hiervoor is hij onder andere ruim
twaalf jaar voorzitter/directeur

van de Waddenacademie geweest.
In het onderzoek van Van Dijk
staan regionale arbeidsmarktvraagstukken centraal. Als adviseur en consultant.

ROLDE - De Drentse schrijver
Eite Brink uit Rolde is op 2 januari overleden. Brink schreef veelal korte verhalen en gedichten,
meest luchtig van toon. Werk van
hem werd gepubliceerd in de tijdschriften
Maandenwark/Oeze
Volk en het Drents letterkundig
tijdschrift Roet. Hij schreef
gedichtjes met een humoristische-satirische ondertoon die hij
Gniezerties noemde. Daarin kwam
zijn taalgoevoel goed naar voren.
Hij gebruikte de streektaal,
omdat hij vond dat hij niet alles
in het Nederlands goed kon overbrengen. Hij was er van onvertuigd dat de beide talen elkaar
aanvulden en hij was van mening
dat er Drents gesproken moest
worden als het kon. In 1995 verscheen zijn verhalenbundel Brobbels. Ook schreef Brink graag verhalen en gedichten voor kinderen, die vandaag de dag nog in het
onderwijs gebruikt worden. Als
voorvechter van de streektaal was
hij ook betrokken als vrijwilliger
bij het Huus van de Taol. Hij was
jarenlang eindredacteur van het
donateursblad De Taolkraant en
had bij Omroep Assen een zondagochtendprogramma. Eite
Brink werd 90 jaar.

CdK Klijnsma roept
op tot verbinding
DRENTHE - De commissaris van
de Koning in Drenthe, Jetta
Klijnsma, roept in haar traditionele nieuwjaarspeech op tot verbinding. Verbinding tussen Drenten onderling, maar ook tussen de
provincie en de rest van het land.
Met de Tweede Kamerverkiezingen - en straks een nieuw regeerakkoord - in aantocht, is dit volgens Klijnsma hét moment om de
belangen van Drenthe en NoordNederland goed voor het voetlicht
te brengen. Normaal gesproken
spreekt Klijnsma de traditionele
nieuwjaarsspeech uit in een vol
provinciehuis. Dat kan dit jaar
uiteraard niet, daarom is dit jaar
voor een alternatief gekozen.
Geïnspireerd op de werkbezoeken die Klijnsma in coronatijd
digitaal en fysiek heeft afgelegd,
komen zes Drenten uit verschillende sectoren aan het woord die,
samen met de commissaris, terugblikken op het coronajaar en hun
hoopvolle verwachtingen voor
2021 uitspreken.

Officieel overzicht van
Drentse werkwoorden
BEILEN - Huus van de Taol
heeft een overzicht van Drentse werkwoorden in de officiële
spelling gepubliceerd. Het
naslagwerk, te vinden op de
website, is bedoeld voor iedereen die in het Drents wil schrijven.
Al sinds 1987 heeft het Drents een
officiële spelling, maar een overzicht voor alle varianten van de
ongeveer 175 werkwoorden
bestond nog niet. Dankzij het
naslagwerk op huusvandetaol.nl
kunnen schrijvers nu gemakkelijk
de vervoeging van het werkwoord
in de juiste spelling achterhalen.
,,Het is een document waarvoor

we een groep vrijwilligers heel
dankbaar voor zijn’’, vertelt
streektaalfunctionaris Arja Olthof. ,,Zij hebben in de laatste
anderhalf jaar veel werk verzet
door zelf vervoegingen aan te leveren en met taalvaste sprekers om
de tafel te gaan om tot dit uitgebreide overzicht te komen.’’ Olthof
hoopt dat het naslagwerk in beweging blijft: ,,Het is belangrijk dat
de taal vastgelegd wordt, maar
nóg belangrijker om een document als dit te laten groeien met
vervoegingen die nu nog niet
opgenomen zijn. Wie opmerkingen of aanvullingen op de werkwoorden heeft, kan die ook kwijt
via de website.’’
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Nieuwe bakkeniste
voor Bennie Streuer
GROLLOO - Zijspancoureur Bennie
Streuer uit Grolloo zal het komend seizoen met een andere bakkenist gaan rijden. De Française Emanuelle Clement
neemt de plaats in van Ilse de Haas.
Na zeven jaar lief en leed te hebben
gedeeld is de relatie van Bennie Streuer
met Ilse de Haas beëindigd en ook de
samenwerking in het zijspanteam is hiermee tot een eind gekomen.
Emanuelle Clement is geen onbekende,
want het is de partner van de vroegere bakkenist van Streuer, Kevin Rousseau. In
2017 en in 2019 heeft Bennie Streuer al
diverse malen tijdens trainingen met Clement als passagier gereden en de man uit
Grolloo laat weten dat het voor hem een
voor de hand liggende keus is geweest de
Française te vragen een team met hem te
vormen. ,,Ik denk dat ik al meer dan 100
ronden met haar heb gereden en het voelt
goed zo’n ervaren passagier naast mij te
krijgen”, aldus de oud-wereldkampioen
wegrace van 2015. Emanuelle Clement
reed afgelopen seizoen met de Finse coureur Pekka Pavarinta, maar hij kon niet de
garantie geven een volledig WK-seizoen in

2021 te zullen rijden. Net als verleden jaar
zal Bennie Streuer uitkomen voor het Duitse Team Bonovo Racing en het is de bedoeling dat Streuer en Clement het volledige
WK-seizoen gaan rijden. Het wereldkampioenschap zijspan 2021 omvat volgens
voorlopige kalender zestien races op acht
verschillende circuits. Daarnaast hoopt
Bennie een aantal races in Nederland te
kunnen rijden en ook deel te kunnen
nemen aan de Sidecar Trophy, een belangrijke zijspanrace op het circuit van Rijeka
in Kroatië.
De WK-reeks en andere wedstrijden zullen
worden gereden met een 600cc Yamaha
motorblok, gemonteerd op een Adolf RSchassis. ,,Het materiaal is nagenoeg
gereed”, aldus Streuer. ,,En ik hoop begin
februari in Spanje de eerste trainingskilometers te gaan maken. Maar alles is afhankelijk van de ontwikkelingen en beperkingen met betrekking tot het coronavirus.
Dat geldt natuurlijk ook voor de WK-races.
Maar we hopen dat we over enkele weken
weer kunnen gaan rijden.”
Ilse de Haas zal ook meedoen in de strijd
om de wereldtitel, maar zal haar plannen
voor dit seizoen later bekend maken.

Emanuelle Clement en Bennie Streuer in 2017. (Foto: Eric Sauvage)
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Nieuwe editie van boek over
Cuby + The Blizzards

Organisator Bertus Reinders, Mariska en René van Schooten,
prijswinnaor Roely Sijbring en streektaolambassafeur Jan Hartlief (v.l.n.r). (eigen foto)

Zeuven weken Streektaol
in supermarkt van Grol
GROL – De hoofdpries van
Streektaol in de supermarkt is
30 december in buurtsuper
Lekker Makkelijk in Grol overhandigd an Roely Sijbring.

tig dielnimmers zaten de eerste
tien ok stoef op mekaor wat puntenaantal angiet, want veur de
rest was alles keurig op anderhalve meter vanzölf.

Nao een hele felle stried van zeuven weken achterien, kwam Roely
Sijbring as winnaor oet de bus.
Elke week was der een weekwinnaor en elke week kuj een ciefer
kriegen op het briefie, waorop ie
de vertaoling schreven hadden
van een Drentse zin. Smangs veul
dat nog niet met. En bedenker
Bertus Reinders hef bij het naokieken regelmaotig moeten
lachen, maor ok goed begrepen
dat een niet-Drent oes wel iens
heel arg verkeerd begriepen kan.
Het Huus van de Taol zet zuch in
veur de streektaol. Zij hebt dan ok
graog metwarkt an dizze taolstried. Elke week weuren der priezies beschikbaor stelt en René en
Mariska van Schooten, van de
buurtsuper, meuken der dan met
wat bosschuppen een hiel nuver
pakket van. Saomen met streektaolambassadeur Jan Hartlief hebt
ze de hoofdpries overhandigd.
Het gung der um heer de leste
weken. Sommige dielnimmers
waren slim fanatiek en as ze dan
niet op een woord kommen kunnen, dan kwamen ze aanderdaogs
gewoon weer. Van een kleine vief-

Al met al was het hiel succesvol.
Mensen vraogt nou al wanneer het
spel weer speult wordt. Daor zal
toch even op wacht moeten worden, want der zat best veul tied in
en der zit vanzölf ok nog wel wat
kosten in. In elk geval was dit – in
goed Drents – pilot-project goed
lukt en zul dit ok wel wat kunnen
wezen veur andere kleine supermarkten op het plattelaand.
Zodrao het allemaol weer kan,
wult ze in Grol een aovend organiseren veur wie daor aordigheid an
hef um met mekaor nog ies de zinnen bij de kop te pakken en te
bekieken wat daorop allemaol as
vertaolingen binnenkommen bint.
Dat daor wat te lachen valt stiet
wel vast. En een cursus Drentse
Taol is meugelijk ok best handig.

GROLLOO - Johan Derksen
heeft zaterdag het eerste exemplaar van de derde druk van
het succesvolle boek Somebody
will know someday – Herinneringen aan Cuby & The Blizzards van auteur Koert Broersma in ontvangst genomen. Eind
2016 publiceerde Broersma
deze interviewbundel over de
Drentse bluesband Cuby & the
Blizzards dat een jaar later de
Publieksprijs van de Drentse
Historische Vereniging won.
Deze derde druk is inclusief
een bonusinterview met Johan
Derksen die in de jaren negentig een aantal jaren manager
van de band was.

Window Of My Eyes en Appleknockers Flophouse. Tot het overlijden
van Harry Muskee in 2011 speelde
de band met veel succes voor volle
zalen.
Auteur Koert Broersma, werkzaam bij het in 2011 opgerichte
C+B Museum in Grolloo, interviewde voor Somebody Will Know
Someday ex-bandleden, collega’s
en fans over hun belevenissen met
deze legendarische bluesgroep.
Dat de blues ook vaak rock ’n roll
is, blijkt uit zijn opgetekende
gesprekken met onder meer Boudewijn de Groot, Erwin Java, Jan

Akkerman,
Eelco
Gelling,
manager Jan Venhuizen en Johan
Derksen en Herman Deinum.
Veel van het unieke fotomateriaal
in het boek is afkomstig van fotograaf Rudy Leukfeldt en van
Eelco Gelling, de sologitarist van
de band. Een aanzienlijk deel van
deze foto’s was niet eerder gepubliceerd. Jan Douwe Kroeske,
onder meer bekend van zijn 2
Meter Sessies, schreef het voorwoord van deze bijzondere bluesbundel.
Het boek verschijnt in een gebonden versie en mag met recht een
collectors item genoemd worden.

,,Er was geen geld voor management en uiteindelijk ben ik dat
zelf gaan doen, gewoon voor niks,
als hobby. Dat is de grootste fout
die ik gemaakt heb, om me daarvoor te laten strikken. Ik luisterde
vroeger aan de bar bij Jan Dekker
altijd met plezier naar die hilarische verhalen van Harry over de
zaken die zogenaamd fout geregeld waren door de managers uit
die tijd. Daar konden wij als buitenstaanders wel om lachen. Maar
toen ik het ging organiseren was
ik snel uitgelachen hoor. Ik kan nu
ook heel goed begrijpen wat Jan
Venhuizen in die jaren allemaal
heeft meegemaakt…”
Zeg je blues in Nederland, dan zeg
je Cuby & the Blizzards. Opgericht
in de jaren zestig, met Harry Muskee, Eelco Gelling en Herman
Brood als boegbeelden. Vanuit het
Drentse bluesdorp Grolloo scoort
de groep hits met nummers als

Dorpssoep Rolde
ROLDE - De Werkgroep Dorpssoep Rolde zal doorgaan met het maken
van soep voor de inwoners van het dorp. De vrijwilligers zullen de soep
bezorgen bij de liefhebbers op donderdag 21 januari aan het eind van
de middag. Belangstellenden kunnen hun bestelling doorgeven voor
woensdag 20 januari 12.00 uur via telefoonnummer 0592-241624. Een
vrij gift is welkom.

Johan Derksen heeft zaterdag het eerste exemplaar van de
derde druk van het succesvolle boek ‘Somebody will know someday – Herinneringen aan Cuby & The Blizzards’ van auteur
Koert Broersma in ontvangst genomen. (eigen foto)
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Dominee Gonny de Boer:

‘De beslissing om hier predikant
te worden is goed geweest’
ANLOO – Dominee Gonny de Boer heeft afgelopen zondag in een speciale dienst afscheid genomen van de Magnusgemeente. Een bijzondere dienst voor een klein gezelschap. Wel met een feestelijk tintje met mooie woorden
voor de vertrekkende predikante, opgeluisterd met
muziek en afscheidswoorden van De Boer zelf. Het grootste deel van de gemeente volgde de dienst online, omdat
alleen de medewerkers in de kerk aanwezig mochten
zijn. Voor deze speciale dienst was er niet alleen geluid,
maar ook beeld, waardoor de dienst goed was te volgen.
,,Het is jammer dat het zo moet, maar er zal in de toekomst nog wel een moment komen waarin ik persoonlijk
van iedereen afscheid kan nemen”, aldus De Boer.

Door Henry Koops
De 53-jarige Gonny de Boer is
geboren in Delfzijl en groeide op
in Lemmer. Na haar middelbare
schoolperiode ging ze in Groningen theologie studeren. Haar eerste werkplek was de hervormde
gemeente Warffum-Breede. Na
tien jaar besloot ze op zoek te
gaan naar een andere gemeente.
,,Het is goed om van tijd tot tijd
een stap te zetten. Je leert nieuwe
dingen en ontmoet nieuwe mensen. Ik heb meerdere gemeenten
bekeken, waaronder de Magnusgemeente in Anloo. De sfeer was
er goed en er waren leuke mensen. Het klikte meteen en in 2005
ben ik hier begonnen. De beslissing om hier predikant te worden
is goed geweest. Ik ben hier niet
voor niets vijftien jaar gebleven.
Eigenlijk ben ik best trouw, want
ook de tien jaar in Warffum-Breede is best een lange periode”,
blikt de predikante terug. ,,Ik heb
in Anloo heel plezierig kunnen
werken. Ik kreeg veel ruimte om
dingen te doen. Er waren geen
conflicten. Overal is weleens wat,
maar hier verliep alles in goede
harmonie. Er was erg veel hartelijkheid.”

Ruimte
De ruimte die ze kreeg gebruikte
ze bijvoorbeeld om aanpassingen
te doen in de liturgie. ,,Dat ligt bij
sommige gemeenten soms heel
gevoelig, waardoor het niet altijd
goed valt. In Anloo kreeg ik bijvoorbeeld de ruimte in de liedkeuze. En had ik ruimte voor
eigen interpretaties. Men schoot
niet in een kramp en er was geen
angst voor veranderingen. De
mensen hier zijn afkomstig uit het
hele land die hier in de kerk een
plek vinden. Ze brengen allemaal
hun eigen bagage mee en vinden
hier de ruimte om op een eigen
manier het geloof te beleven.
Maar men luistert ook naar elkaar
en laten de andere gemeenteleden in hun waarde. Men luistert
en staat open voor elkaar. Dat
werkt erg plezierig.”

Magnuskerk
De plaats waar sinds de negende
eeuw het evangelie wordt verkondigd, zorgde ook voor een prettige
werkomgeving. ,,De Magnuskerk
is natuurlijk een prachtige kerk.
Het is een gebouw waar men in
het dorp trots op is. Een trots die
er niet alleen is bij de kerkleden,
maar ook bij de inwoners van het
dorp. Dat komt bijvoorbeeld tot
uiting tijdens de Etstoel. Je merkt
dat men de kerk een warm hart
toedraagt. Op een van de muren
van de eeuwenoude kerk staat een

mooi motto geschilderd: Non clamor sed amor sonat in aure Dei niet geschreeuw maar liefde klinkt
tot in het oor van God. Het zijn
woorden die mij altijd hebben
geïnspireerd, en die ik heb
gebruikt als uitgangspunt voor
mijn afscheidspreek.”

Kleine dingen
De predikante die een betrekking
heeft van 50 procent vindt het lastig om aan te geven wat de afgelopen vijftien jaar heeft betekend
voor haar eigen ontwikkeling:
,,Dat vind ik lastig om over mijzelf
te zeggen. Je leert altijd dingen
als je met andere mensen samenwerkt.” Ze valt ook even stil als
gevraagd wordt naar de hoogte- en
dieptepunten. ,,Dieptepunten kan
ik niet verzinnen. Ik heb hier met
veel plezier gewerkt. Ik genoot
van de kleine dingen. Bijvoorbeeld toen we op weg naar Pasen
met de gemeenteleden kunstwerken hebben gemaakt. Die hebben
we vervolgens in de kerk opgehangen. Het is erg leuk om hier samen
aan te werken en dit samen op te
bouwen. Het was een aaneenschakeling van kleine initiatieven. Het
is ook een kleine gemeente, dan
moet je niet al te groot denken. In
dit coronatijdperk zijn we begonnen met de meditatieve wandelingen. De gemeenteleden konden
niet bijeenkomen in de kerk, maar
konden wel een wandeling maken
rond de kerk en gedichten lezen.
Op deze manier kun je ze toch iets
meegeven om over na te denken.
Tijdens 4 en 5 mei hebben we
gedichten in de bomen gehangen.
75 jaar vrijheid kon niet gevierd
worden, maar op deze manier
kreeg men toch de indruk dat we
er mee bezig zijn geweest.”

Ten Boer
Gonny de Boer vindt het na vijftien jaar tijd worden om ergens
anders te kijken. De woning in
Annen is verkocht en de verhuisdozen zijn ingepakt. De verhuizing
met man en twee dochters naar de
pastorie in Ten Boer vindt komen
weekend plaats. En op 31 januari
wordt ze bevestigd als predikant
van de Kloostergemeente Ten
Boer-Woltersum-Sint Annen. ,,Het
is zoals gezegd leuk om weer eens
ergens anders te kijken. Je ontmoet weer nieuwe mensen. Je
kunt weer eens fris tegen je werk
aan kijken. Wat neem ik mee uit
deze gemeente en wat kom ik
tegen in de nieuwe? In Ten Boer
ga ik iets meer werken, 60 procent. Het is ook een iets grotere
gemeente. Het verschil tussen
Drenthe en Groningen is, dat de
kerken in Drenthe mensen trekken uit de wijde omgeving. In Groningen heeft ieder dorp een kerk
en soms meer dan één. Ten Boer

Gonny de Boer heeft tijdens een bijzondere (online) dienst afscheid genomen van de Magnusgemeente in Anloo en gaat haar carrière voortzetten in Ten Boer. (eigen foto)
heeft ook meerdere kerkgebouwen.”

Geen opvolger
De afscheidnemende predikante
vindt het jammer dat er geen
opvolger is. ,,De komende tijd
moet duidelijk worden hoe het
moet worden ingevuld. ,,De Magnusgemeente is een kleine
gemeente. Het kan niet meer uit
om een predikant van 50 procent
in dienst te hebben. Het kerkbezoek is in de vijftien jaar dat ik
hier ben niet afgenomen. Er is een
trouwe aanhang, maar die wel
steeds ouder wordt. Veel hervormde gemeenten hebben mensen die
lid van de kerk zijn, maar zondags
nooit in de kerk komen. Dat aantal
loopt terug en hierdoor komen er
ook minder inkomsten binnen. De
Magnuskerk is de samenwerking
aangegaan met de Laarkerk en de
Dorpskerk in Zuidlaren in de Protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren. De samenwerking zal wellicht
worden geïntensiveerd. Er zit voldoende leven in de gemeente. Misschien wordt er een tijdje zonder
predikant gedaan of komt er andere oplossing. Het kan zijn dat sommige mensen de schouders er
extra onder gaan zetten en dat
hierdoor nieuwe ideeën komen.
Het wordt even afwachten.”

Krimp
De krimp in de kerk is volgens de
dominee een gegeven. ,,Het heeft
geen zin om hierover te klagen. Je
weet dat het zo is. Je kunt erom
treuren, maar dat gaat dan weer
druk op je leggen. Probeer de
kerk weer te laten bloeien en zorg
dat de sfeer goed is. Dat doe je als
gemeenschap met elkaar. En wellicht komen mensen in contact
met de kerk en denken door de
goede sfeer dat de kerk nog niet
zo gek is. Misschien worden ze
enthousiast en sluiten ze zich aan
bij de gemeente”, aldus de predi-

kante. ,,Veel mensen die niet in de
kerk komen hebben een ouderwets beeld van de kerk en denken
dat er niets mag. Ik merk dat bijvoorbeeld tijdens begrafenissen.
Nabestaanden hebben niet veel
met het geloof, maar de overledene wilde toch graag een dominee
bij de uitvaart. Als je je werk goed
doet, stelt men dat beeld bij. De
dominee of de kerk valt dan best
mee. Je hebt dan het gevoel dat je
dan waardevol bent geweest en
dat je een toegevoegde waarde
bent geweest voor de familie.”

Troost
De Boer kon zich vroeger nog wel-

eens ergeren aan de mensen die
alleen de kerstnachtdienst bezochten. ,,Ik heb daar in het verleden
weleens over gemopperd. Nu denk
ik: het is een moment dat de mensen
er zijn en ik kan ze iets meegeven.
Het geeft voldoening wanneer
mensen na afloop aangeven dat ze
het een mooie dienst vonden, dat
ik mooie woorden heb gesproken.
Kennelijk heb ik ze dan iets meegegeven wat ze anders niet horen.
Het is mooi als ze bijvoorbeeld
troost hebben gevonden. Of dat nu
is in de kerstnachtdienst, tijdens
een begrafenis of in deze lastige
coronaperiode. Het is fijn als men
troost haalt uit het geloof en dat ik
daaraan bij kan dragen.”

Asbestdakenregeling
Drenthe krijgt vervolg
DRENTHE - Eigenaren van
een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari gebruik
maken van de nieuwe Asbestdakenregeling Drenthe. Het
gaat net als in de voorgaande
regeling uit 2017 om een subsidie in de vorm van een lening
met een lage rente. In de nieuwe regeling is het mogelijk om
een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen.
Op deze manier kunnen eigenaren van een asbestdak de sanering
combineren met het verstevigen
van de dakconstructie en het
plaatsen van zonnepanelen. De
materialen en werkzaamheden
voor het aanbrengen van zonnepanelen mogen maximaal 50 procent bedragen van de totale sanerings- en vervangingskosten. Om

plaatsing van zonnepalen mogelijk te maken wordt het maximale
leenbedrag ten opzichte van de
oude regeling verhoogd van
60.000 naar 100.000 euro.
De regeling biedt particulieren,
die vanwege hun inkomen niet in
aanmerking komen voor de reguliere asbestdakenregeling, ook de
mogelijkheid om een lening af te
sluiten via de zogeheten maatwerklening. Daarnaast is er de
verzilverlening. Deze lening wordt
verstrekt op basis van de overwaarde van de woning.
Meer informatie over de Asbestdakenregeling Drenthe en hoe
eigenaren een aanvraag in kunnen dienen is te vinden via de
website
van
het
SNN
snn.nl/particulier/asbestregelingdrenthe. Aanvragen kunnen vanaf
15 januari worden ingediend. De
regeling loopt tot 1 januari 2029.
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